
 
 

COPA J-70 DE VIRTUAL REGATTA 2020 
 

 

1. REGRAS GERAIS 
 

1.1 O objetivo deste evento é a integração e o entretenimento dos envolvidos, 
determinados pelo atual momento que todos nós passamos, então aproveitem e 
divirtam-se. 
1.2 O evento será disputado sob as Regras de Regata a Vela do aplicativo Virtual 
Regatta Inshore. . 
1.3 No caso de interrupção de uma regata, pelo aplicativo, ou por problema no sinal 
de internet do host que venha a interromper ou prejudicar o andamento da regata, 
esta será anulada. 
1.4 Uma regata não será retardada, ou anulada, porque um ou mais competidores 
tiveram problema de conexão ou atraso, salvo item 5.1 deste informe. 

1.4.1 Se a comissão de regatas perder o controle da regata, a mesma pode 
anular a regata, não importando o momento. 

1.5 As regatas serão disputadas usando barcos das classes J70. 
1.6 Casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 

 

2. PROPAGANDA 
 

2.1 Os competidores estão liberados para utilizar propaganda em seus nomes do 
Virtual Regatta. 

 

3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES 
 

3.1 O Evento é aberto a todos os velejadores interessados em participar e que 
possuam registro no aplicativo Virtual Regatta Inshore , limitando-se ao numero 
máximo de inscritos. 

3.1.1 No ato da inscrição, os competidores aceitam as regras e os termos 
aqui estabelecidos. 



3.2 Apenas os primeiros 57 (cinqüenta e sete) Inscritos poderão participar do 
evento. 
3.3 Os barcos elegíveis poderão se inscrever conforme o item 4.8 deste informe, a 
partir das 16:00 horas de 25/04/2020 até às 13:00 horas de 27/04/2020. Para se 
inscrever basta ingressar no grupo WhatsApp intitulado COPA VDS J70 –VR. 
https://chat.whatsapp.com/HtoZq1H7z2V83pq9TFzdfw e enviar uma mensagem 
com seu nome e barco id que vai usar no campeonato.. 
3.4 Não será cobrada taxa de Inscrição. 

 

4. FORMATO DA COMPETIÇÃO E PROGRAMAÇÃO 
 

4.1 O campeonato será constituído por uma série de 6 (seis) regatas para cada 
grupo de 19 competidores, que integrarão o grupo A , o grupo B e o grupo C, 
definidos por sorteio pela organização do evento, totalizando os 57 inscritos, mais 1 
(uma) regata Golden Race  para os 5 (cinco) melhores classificados de cada 
grupo. 
4.2 Caso não seja completado o numero total de vagas, será feita uma adaptação 
na quantidade de participantes de cada grupo. 
4.3 Serão disputadas 6 regatas intercaladas no dia 28/04/2020, 29/04/2020, e 
30/04/2020. 02 (DUAS) para cada grupo em cada dia. 
4.4 Somados os pontos, os 5 (cinco) melhores classificados de cada grupo 
seguirão para a etapa Golden Race. 
4.5 A etapa Golden Race será realizada no dia 01/05/2020 de onde sairá o 
campeão.  
4.6 O critério de desempate será feito pelo melhor resultado da ultima regata. 
4.7 Cada participante terá 1 (um) descarte definido pela pior pontuação em 1 (uma) 
regata classificatória para a Golden Race . 
4.8 Programação: 
 

DATA HORA ATIVIDADE 

25/04/2020 16:00HS INICIO DAS INSCRIÇÕES 

27/04/2020 13:00HS TÉRMINO DAS INSCRIÇÕES 

27/04/2020 18:00HS DIVULGAÇÃO DE INCRITOS  

27/04/2020 20:00HS SORTEIO E DIVULGAÇÃO DOS GRUPOS 

28/04/2020 21:00HS 2 REGATAS PARA CADA GRUPO (A, B e  C) 

29/04/2020 21:00HS 2 REGATAS PARA CADA GRUPO (A, B e  C) 

30/04/2020 21:00HS 2 REGATAS PARA CADA GRUPO (A, B e  C) 

01/05/2020 21:00HS GOLDEN RACE 

02/05/2020 22:00HS DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

 
4.9 O Acesso aos competidores na regata será aberto pelo menos 3 minutos antes 
da regata, atrasos não serão tolerados. 
4.10 A senha de acesso das regatas será informada no grupo de whatsapp da 
competição. 
 

 

5. INSTRUÇÕES DE REGATA 
 

5.1 Uma regata poderá ser iniciada desde que ao menos 5 competidores estejam 
conectados. 
5.2 As regatas serão realizadas rigorosamente no horário definido, não tolerando 
atrasos, salvo o descrito no item 5.1. 

https://chat.whatsapp.com/HtoZq1H7z2V83pq9TFzdfw


6. INFORMAÇÃO AOS COMPETIDORES 
 

6.1 Aviso aos competidores serão publicados no quadro de avisos virtual, no grupo 
de WhatsApp do evento. 

 

7. PONTUAÇÃO 
 

7.1 O sistema de pontuação usado para fins de classificação será o crescente, 1° 
colocado 1 ponto, 2° colocado 2 pontos, etc.... 
7.2 Os pontos da fase de grupos não serão acumulados para a fase Golden Race, 
para esta fase, todos os classificados dos grupos A, B e C terão pontuação zerada. 
7.3 A pontuação de todas as “letras” (DNC, DNF, DSQ, etc.) será igual a 20 (vinte). 
 

8. SISTEMA DE PUNIÇÃO 
 

8.1 As regatas serão arbitradas pelo aplicativo e as penalidades serão conforme as 
regras do mesmo. 
8.2 Os competidores inscritos não poderão alterar sua alcunha durante o evento 
sob a pena de desqualificação do campeonato, o mesmo vale para o participante 
que interferir em regata que não seja do seu grupo designado. 
8.3 Os resultados das regatas serão finais, não cabendo protesto, nem pedido de 
reparação por competidor. 

 

9. PREMIAÇÃO 
 

9.1 Não há premiação, somente cobertura e divulgação na comunicação social do 
VDS. 


